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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

Для магістрів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Студенти спеціальності (073) менеджмент   

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі, у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів. 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 

за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні  стратегії та плани. 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації. 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалію. 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

ПРН1. Критично осмислювати, обирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій 

для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. 

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 



реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. 

ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліни: Менеджмент організації 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій  

Основні теми лекцій: 

Тема 1 Конкурентна політика як складова економічної політики 

держави. 

 Тема 2. Суть, значення конкуренції та конкурентоспроможності 

Тема 3. Конкурентна політика держави. 

Тема 4. Конкурентна політика в системі інструментів державного 

регулювання економіки. 

Тема 5. Методи оцінки конкурентоспроможності.  

Тема 6. Діагностика управління конкурентною політикою 

підприємства. 

 Тема 7. Обґрунтування вибору стратегії як інструмента 

управління конкурентною політикою. 

 Тема 8. Організаційно-економічне забезпечення теми управління 

конкурентною політикою. 

 Тема 9. Конкурентна політика та політика у сфері малого та 

середнього бізнесу. 

 Тема 10. Конкурентна політика ЄС 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. із 
змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144. 



3. Господарський процесуальний кодекс України від 06 
листопада 1991р. із змінами і доповненнями // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.  

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із 
змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – №№40-44. – Ст. 356. 

5. Про природні монополії: Закон України від 20.04. 2000 

р.// Відомості Верховної Ради. -  2000.-  N 30. - Ст. 238 

6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон 

України від 7.06.1996 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної 

Ради – 1996. – № 36. – Ст. 164. 

7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 

11.01.2001 р.// Відомості Верховної Ради .- 2001.-  N 12. - Ст. 64  

8. Про Антимонопольний комітет України: Закон України 

від 26.11.93 р.(із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. 

− 1993. − N 50. − Ст. 472.  

9. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: 

Підручник / З.М. Борисенко. – К.: Таксон, 2015. – 704 с. 

10. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навч. посіб. / 

О.О. Бакалінська. – К. : Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2010. – 388 с. 

11. Валітов С.С. Конкурентне право України : Навчальний 

посібник / С.С. Валітов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. 

12. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в 

Украине : монография / С.С. Валитов; Ин-т экономико-правовоых 

исследований. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – 307 

с. 

13. Журик Ю.В. Розгляд Антимонопольними органами 

України справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції / Ю.В. Журик. – Хмельницький, 2006. – 

147 с. 

14. Конкуренція і конкурентна політика : категорії та 

поняття / В.Д. Лагутін, О.О. Бакалінська, О.В. Вертелєва та ін..; за 

заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ.нац.торг.-економ. ун-т, 2009.  – 

320 с. 

15. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (Правовое 

регулирование конкуренции). Учебник / К.Ю. Тотьев. – М., 2015. 

– 320 с. 

16. Удалов Т.Г. Конкурентне право: Навч. пос. / Т.Г. 

Удалов. – К.: Школа, 2014. – 496 с. 

 
 

 

 

 

 


